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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Doet u ook de check?
De coronamaatregelen in ons land zijn sinds vorige week weer duidelijk een stuk versoepeld.
Fijn, voor iedereen in de maatschappij. Ook voor de
scholen is er meer ruimte gekomen om hierop te
anticiperen. Dat is dan ook wat we doen:
• Er waren afgelopen week een flink aantal ouders
in de school, die met ons de spelletjesochtend
2021 georganiseerd hebben en ook waren er
ouders die konden helpen.
• Het groepsdoorbroken werken starten we
aanstaande maandag op in de groepen 3 tot en
met 8.
• De kennismakingsgesprekken zijn komende week
fysiek op school.
Voor dit laatste is het wel nodig dat we een
gezondheidscheck doen. Vandaar mijn verzoek aan jullie
allemaal om alleen naar school te komen als je de vragen
met ‘nee’ kunt beantwoorden.
Doet u ook de check?
Bedankt, mede namens alle meesters en juffen.
Carina

Kalender
Week van 4 okt. t/m 8 okt. 2021
Maandag
4 okt.
Deze week
kennismakingsgesprekken
Dinsdag
5 okt.
Woensdag 6 okt.
Opening
Kinderboekenweek
Donderdag 7 okt.
STUDIEDAG alle kinderen
vrij
Vrijdag
8 okt.

Week van 11 okt. – 15 okt. 2021
Maandag
11 okt.
Dinsdag
Woensdag

12 okt.
13 okt.

Donderdag

14 okt.

Vrijdag

15 okt.

Afsluiting
Kinderboekenweek

Nieuwe Kinderraad gestart
Vorige week zijn er verkiezingen geweest in de klassen. Daar zijn 10 kinderen uitgekomen van de groepen
4-5, 5-6 en 7-8. Deze kinderen zijn samen de kinderraad van dit schooljaar.
We hebben gepraat over wat we belangrijk vinden. Ons motto is:
WE MAKEN HET FIJN VOOR IEDEREEN OP DE PAULUSSCHOOL.
Dit schooljaar houden wij, Lenka en Ella, jullie op de hoogte wat we allemaal doen en bespreken met
Carina. De eerste keer ging het over goede doelen waar onze school zich voor gaat inzetten. We vragen in
alle klassen wat zij een doel vinden waar we dit jaar iets voor gaan doen.
Hieronder zien jullie een foto van ons allemaal.

Maram
Lux
Senna
Mohamad
Bente
Lot
Keano
Lenka
Daan
Ella
Groetjes van de Kinderraad

Spelletjesdag en afscheid meneer Erik en meneer Mari
Afgelopen woensdag was het een driedubbele speciale dag.


Spelletjesochtend voor de groepen 1 tot en met 4, die door de werkgroep keigoed was voorbereid.
Ondanks dat hij dit jaar niet buiten kon, maar binnen plaats moest vinden, was het voor de
kinderen een groot succes. Dat konden jullie al gezien in de Parro berichten van de leerkrachten.
Bedankt aan iedereen die hierbij geholpen heeft!



Afscheid van meneer Erik, die vanaf nu wel nog in Noorderlicht werkt, maar niet meer voor de
Paulusschool.



Afscheid van meneer Mari, die vanaf nu gaat genieten van de vrije tijd thuis met zijn familie en
andere naasten.

Onderaan deze nieuwsbrief zien jullie foto’s van het afscheid van meneer Mari en meneer Erik.
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Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil!’
Op woensdag 6 oktober openen we in het Noorderlicht de
Kinderboekenweek.
Een aantal leerlingen van groep 8 zullen een ‘vos’ zijn. Een vos beeldt
een beroep uit. We gaan op zoek naar de uitgebeelde beroepen in de
gangen en op de pleinen.
Ook staan er vanaf woensdag 6 oktober bij beide ingangen van school
boekenrekken. Hier staan boeken op die voor een kleine vrijwillige
bijdrage meegenomen mogen worden. Van het opgehaalde geld gaan
wij nieuwe boeken aanschaffen voor in de schoolbibliotheek. De
boekenrekken worden dagelijks aangevuld, totdat alle boeken op zijn.
In de week van 11 oktober gaan de groepen 7-8 voorlezen aan de groepen 3-4 en de groepen 5-6 aan alle
kleuters in het Noorderlicht. Om het gezellig te maken mogen de kinderen van 5 t/m 8 op de dag van het
voorlezen kussentjes, dekentjes, zitzakken etc. meenemen. De voorlezers zorgen voor een passend boek
om voor te lezen, bijvoorbeeld een stripverhaal, een prentenboek, een boek met korte verhalen. Hoe leuk
zal het zijn als het boek ook over beroepen gaat!
Op vrijdag 15 oktober gaan we de Kinderboekenweek afsluiten. Dit doen we door met de klassen door het
Noorderlicht langs alle gemaakte werkjes te lopen. Daarnaast eindigen we met zijn allen op het grote plein
waar we de dans van Kinderen voor Kinderen samen zullen uitvoeren.
Oefenen jullie thuis mee!
Dansvideo https://www.youtube.com/watch?v=dXaTsxuJegU
Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
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